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B8-0064/2016 

Ψήθηζκα ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο 

Επξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ 

ηνπ ΟΗΕ ην 2016 

(2015/3035(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα πξναηξεηηθά πξσηφθνιιά 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηε 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά 

ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 60/251 γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (UNHRC), 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ηνλ 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε θαη ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ 

δεκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεηγφλησλ ςεθηζκάησλ ηνπ επί 

ηνπ ζέκαηνο, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θφζκν θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 2, ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 5, ηα άξζξα 18, 21, 27 θαη 47 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε 2015 ηνπ ΑΓΖΔ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ΟΖΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2015 θαη ην 2016 είλαη έηε κε ζεκαληηθέο επεηείνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, φπσο: ε 70ή επέηεηνο ηεο ίδξπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε 50ή επέηεηνο ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCPR) θαη ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα 

                                                 
1
  Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0470. 
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(ICESCR), ε 30ή θαη ε 20ή αληίζηνηρα επέηεηνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηθαηψκαηνο ζηελ 

Αλεμαξηεζία (1986) θαη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Πιαηθφξκαο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ 

(1995), θαζψο θαη ε 15ε επέηεηνο ηνπ ζεκειηψδνπο ςεθίζκαηνο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα (2000) θαη ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο 

Υηιηεηίαο (2000)·  

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλνχλ γηα ηνλ 

ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλεμαξηήησο θπιήο, θαηαγσγήο, θχινπ ή 

ρξψκαηνο, επαλαιακβάλεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ – αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή 

πνιηηηζηηθά – ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα θαη αιιειεμαξηψκελα, θαη ζεσξεί φηη ε 

θαιθίδεπζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα απηά έρεη άκεζν θαη δπζκελή αληίθηππν 

ζηα άιια· ιακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηα 

ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπο θαη ην θαζήθνλ λα ιακβάλνπλ απηά κέηξα 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ηίζεληαη σο 

πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο θαη ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί ηκήκα ηνπ εζηθνχ θαη 

λνκηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο 

ηεο επξσπατθήο ελφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δξάζε ηεο Έλσζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο 

θαηεπζχλεηαη απφ ην άξζξν 21 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ην νπνίν επαλαβεβαηψλεη 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα θαη ηνλ αδηαίξεην ραξαθηήξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαη πξνβιέπεη ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, 

ησλ αξρψλ ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ησλ αξρψλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ·  

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο, ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

αλζξσπηζηηθήο δξάζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη 

απνκνλσκέλα απφ ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηαθηηθέο ζχλνδνη ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ (UNHRC/ΑΓΖΔ), ν νξηζκφο εηδηθψλ εηζεγεηψλ, ν 

κεραληζκφο ηεο Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο Δμέηαζεο (ΚΠΔ/UPR) θαη νη Δηδηθέο 

Γηαδηθαζίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ είηε εηδηθέο θαηαζηάζεηο ρσξψλ είηε ζεκαηηθά 

δεηήκαηα, ζπκβάιινπλ φια ζηελ πξνψζεζε θαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, δπζηπρψο, νξηζκέλα απφ ηα ηξέρνληα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, έρνπλ, θαηά θνηλή νκνινγία, δηαπξάμεη βαξχηαηεο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη έρνπλ θαθέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ 

ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ απέλαληη ζε θνξείο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

ΖΔ· 
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πκβνύιην Αλζξωπίλωλ Δηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΕ 

1. ραηξεηίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ Πξέζβε Choi Kyong-lim σο Πξνέδξνπ ηνπ ΑΓΖΔ γηα ην 

2016·  

2. ραηξεηίδεη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΓΖΔ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ΖΔ πνπ 

θαιχπηεη ηελ 28ε, 29ε θαη 30ή ζχλνδν·  

3. επηβεβαηψλεη ηελ ζέζε ηνπ βάζεη ηεο νπνίαο ηα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ ζα πξέπεη λα 

εθιέγνληαη κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ θξαηψλ πνπ κεξηκλνχλ γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη, θαη 

παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα πξνσζήζνπλ ηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ 

βαζηδφκελσλ ζηηο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαηά ηελ 

εθινγή ελφο λένπ κέινπο ηνπ ΑΓΖΔ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο παξαβηάζεηο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλα λενεθιεγέληα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ, θαη ηνλίδεη 

φηη είλαη ζεκαληηθφ λα πξναζπηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ ΑΓΖΔ έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ηελ εληνιή ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη 

ακεξφιεπηα· 

4. επαλαιακβάλεη ηε ζηήξημή ηνπ πξνο ηηο Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο θαη ζην αλεμάξηεην 

θαζεζηψο ησλ εληνινδφρσλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο κε 

πιήξε ακεξνιεςία, εθθξάδεη ηε βαζχηαηε ιχπε ηνπ γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, φπσο ε Βελεδνπέια, ε ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Αηζηνπία, θαη 

θξάηε- παξαηεξεηέο, φπσο ε Εηκπάκπνπε, ην Οπδκπεθηζηάλ θαη ην Σνπξθκεληζηάλ, κε 

εηδηθέο ζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο γηα ηηο εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο κε ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο, θαη θαιεί φια ηα 

θξάηε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο·  

5. επαλαβεβαηψλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε νηθνπκεληθφηεηα ηεο Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο 

Δμέηαζεο (UPR) κε ζηφρν λα επηηεπρζεί πιήξεο θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ, θαη επαλαιακβάλεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ δεχηεξν θχθιν εμέηαζεο, ν νπνίνο εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηνλ πξψην θχθιν· σζηφζν, δεηεί θαη πάιη φζεο 

ζπζηάζεηο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ηα θξάηε θαηά ηνλ πξψην θχθιν, λα επαλεμεηαζηνχλ 

ζηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ΚΠΔ·  

6. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζζεί φηη ζπκκεηέρεη πιήξσο ζηελ Καζνιηθή Πεξηνδηθή 

Δμέηαζεο (ΚΠΔ/UPR) έλα επξχ θάζκα ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θπξίσο κεηαμχ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαη δηαπηζηψλεη κε αλεζπρία φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηέζεθαλ 

ζνβαξνί πεξηνξηζκνί ζηελ ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ δηαδηθαζία 

ΚΠΔ· 

7. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ ηεο ΚΠΔ ζε φινπο ηνπο δηαιφγνπο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ρψξεο, έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηξφπνη θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ 

απηψλ κέζσ ζηξαηεγηθψλ αλά ρψξα θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ·  

8. ραηξεηίδεη ηελ Πξσηνβνπιία γηα Αιιαγή, ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο 

ζπλνιηθήο παξνπζίαο ησλ ππεξεζηψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 
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κε ηε δεκηνπξγία νθηψ πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηαίξνπο έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηίδνληαη νη ζπζηάζεηο ηνπ κεραληζκνχ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε πξαγκαηηθέο αιιαγέο επηηφπνπ· 

Αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα  

9. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ έρεη 

δξνκνινγεζεί ζε νξηζκέλεο ρψξεο, κε ζηφρν ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αλψηαηνπ αξηζκνχ 

πξνεδξηθψλ ζεηεηψλ, έλα ζέκα ην νπνίν, θαηά θαηξνχο, έρεη νδεγήζεη ζε βηαηφηεηεο κε 

ηελ επθαηξία εθινγψλ· επηβεβαηψλεη φηη ν ζεβαζκφο ησλ αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο, θαζψο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, απνηεινχλ 

ηνπο θαη' εμνρήλ δείθηεο κηαο δεκνθξαηηθήο, αλεθηηθήο θαη πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο·  

10. επαλαιακβάλεη φηη ε ειεχζεξε εθινγή πνιηηηθψλ εγεηψλ κέζα απφ πεξηνδηθά 

δηεμαγφκελεο γλήζηεο εθινγέο κε βάζε ηελ θαζνιηθή θαη ίζε ςεθνθνξία απνηειεί 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο ζχκθσλα κε ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 21 παξάγξαθνο 3) θαη 

ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (άξζξν 25)· θαη 

επαλαβεβαηψλεη φηη ε χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ελφο δπλακηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ ζα είλαη πξφζθνξν ζε κηα αλεμάξηεηε θαη πνιπθσληθή θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

11. θαηαδηθάδεη ηε ε ζπλερηδφκελε φριεζε θαη θξάηεζε ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο 

πνξηζκέλσλ ηξίησλ ρσξψλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ άδηθε θαη πεξηνξηζηηθή 

λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην εζσηεξηθφ, 

ε νπνία νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ· θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνσζνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεπζεξία 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θφβν, θαηαζηνιή ή εθθνβηζκφ· 

12. θξνλεί φηη νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη γηα 

ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο δηαδηθηπαθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν· 

ραηξεηίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηνλ δηνξηζκφ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθφηεηα ζηελ ςεθηαθή επνρή, ε εληνιή ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα 

επίβιεςεο θαη ηδησηηθφηεηαο, πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζην Γηαδίθηπν θαη εθηφο 

απηνχ·  

13. επαλαιακβάλεη ηελ απφ καθξνχ αληίζεζή ηνπ ζηε ζαλαηηθή πνηλή, ζηα βαζαληζηήξηα 

θαη ζηελ σκή, απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη ηηκσξία, ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο· ηνλίδεη γηα κία αθφκε θνξά φηη ε 

θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζπκβάιιεη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο αλζξψπηλεο 

αμηνπξέπεηαο θαη επηβεβαηψλεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην δηθαίσκα ηνπ θάζε αηφκνπ ζηε 

δσή θαη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα· 
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14. επαηλεί ηελ αμηφινγε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο 

ρψξεο έρνπλ αλαζηείιεη ηηο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο ελψ άιιεο έρνπλ ιάβεη λνκνζεηηθά 

κέηξα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο· εθθξάδεη, σζηφζν, ηε 

ιχπε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ησλ εθηειέζεσλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηα ιίγα 

ηειεπηαία ρξφληα· θαιεί ηα θξάηε πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη ηε ζαλαηηθή πνηλή ή έρνπλ 

θεξχμεη απφ καθξνχ κνξαηφξηνπκ ζηε ζαλαηηθή πνηλή λα κελ ηελ επαλαθέξνπλ·  

Κνηλωληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα 

15. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη, πάλσ απφ 20 ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Βηέλλεο γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα, ην αδηαίξεην, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηνλ 

αιιειέλδεην ραξαθηήξα φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα (ICESCR) δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζε ίδηα βάζε θαη κε ηελ ίδηα έκθαζε φπσο ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCPR)· αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΑΓΖΔ 

λα ζέζεη φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε ίζε βάζε θαη λα ηνπο δψζεη ηελ ίδηα έκθαζε, 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο εληνινδφρσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα·  

16. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, ε νπνία ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ άζθεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ· ραηξεηίδεη, απφ ηελ άπνςε 

απηή, ηελ έθζεζε ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΑΓΖΔ γηα ηελ αθξαία θηψρεηα θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (A/HRC/29/31) θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: λα δνζεί ζηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ε ίδηα πξνβνιή θαη πξνηεξαηφηεηα πνπ δίδεηαη 

ζηα αηνκηθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα· λα αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία· λα πινπνηεζνχλ θνξνινγηθέο πνιηηηθέο εηδηθά ζηνρεπκέλεο ζηε κείσζε ησλ 

αληζνηήησλ· λα δνζεί λέα ψζεζε θαη λα θαηαζηεί νπζηαζηηθφ ην δηθαίσκα ζηελ 

ηζφηεηα· θαη λα ηεζνχλ ηα δεηήκαηα αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην θέληξν ηεο ζπδήηεζεο 

γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα·  

17. είλαη ηεο γλψκεο φηη ε δηαθζνξά, ε θνξνδηαθπγή, ε θαθνδηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ 

αγαζψλ θαη ε έιιεηςε ινγνδνζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη εθηξέπνπλ θεθάιαηα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, πνπ ζα έπξεπε λα αθηεξσζνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε απνιχησο απαξαίηεηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε, νη 

βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο· ζεσξεί φηη ε δξάζε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, ζε κηα αλεμάξηεηε 

δηθαζηηθή αξρή θαη ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο είλαη 

ζεκειηψδεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο·  

Επηρεηξήζεηο θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

18. ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπλνιηθή εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληφο 

θαη εθηφο ηεο ΔΔ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

δξάζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη ειιείςεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ ηνπ ΟΖΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε θαη ηα έλδηθα 
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κέζα·  

19. θαιεί ηνλ ΟΖΔ θαη ηελ ΔΔ λα αληηκεησπίζνπλ, καδί κε ηηο πνιπεζληθέο θαη ηηο 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, ην δήηεκα ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζηε γε, νη 

νπνίνη είλαη ζχκαηα αληηπνίλσλ, κεηαμχ άιισλ κε απεηιέο, φριεζε, απζαίξεηεο 

ζπιιήςεηο, επηζέζεηο θαη δνινθνλίεο, επεηδή επηθξίλνπλ ηηο κεγάιεο θιίκαθαο αγνξέο 

εδαθψλ ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηε γε 

θαη ζηελ ηξνθή· θαιεί ηνπο κεραληζκνχο ηνπ ΟΖΔ θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία λα πεξηιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ζηε γε ζηα ζρέδηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ·  

20. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ ΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα λα δηεπξχλεη ην Έξγν Λνγνδνζίαο θαη Δπαλφξζσζεο έηζη ψζηε λα 

ζπκβάιιεη ζε έλα δηθαηφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα επαλνξζψζεσλ ζην 

εγρψξην δίθαην, ηδίσο ζε ππνζέζεηο θαηάθσξσλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα· θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα εθπιεξψλνπλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε γηα ηα ζχκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν 

πξαθηηθέο φζν θαη λνκηθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κέηξα 

επαλφξζσζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

21. επηζεκαίλεη φηη κηα αλνηθηή δηαθπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο (IGWG) κε αληηθείκελν 

ηελ εθπφλεζε ελφο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηηο δηαθξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ςήθηζκα ηνπ ΑΓΖΔ ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2014, πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2015· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξναλαθεξζέληα λνκηθά 

δεζκεπηηθφ δηεζλή κεραληζκφ· 

Μεηαλάζηεπζε  

22. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζνβαξφηεξε αλζξσπηζηηθή θξίζε κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ 

εμαλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηηο εζηίεο ηνπο εμαηηίαο δησγκψλ, έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη γεληθεπκέλεο βίαο, ζε αλαδήηεζε πξνζηαζίαο θαη θαιχηεξεο δσήο, θαη 

δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο ζε επηθίλδπλα ηαμίδηα· θαιεί ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπ λα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ηηο 

ζπλέπεηεο απηήο ηεο θξίζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα θάλνπλ ζπζηάζεηο γηα 

ην ζέκα·  

23. θαιεί φιεο ηηο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ κηα βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πξνζέγγηζε ζηε κεηαλάζηεπζε, ζέηνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζην θέληξν 

ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ θαηάζηαζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ κεηαλαζηψλ, 

φπσο νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά· θαιεί φια ηα θξάηε λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζρεηηθή κε 

ην θχιν βία θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ, ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο·  
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24. ππελζπκίδεη φηη φια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ή ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

θαζεζηψο ηνπο· ππελζπκίδεη φηη ε επηζηξνθή κεηαλαζηψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

κφλν κε πιήξε ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, κε βάζε ειεχζεξεο θαη κε 

επίγλσζε απνθάζεηο θαη κφλν φηαλ ππάξρεη εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ζηε ρψξα ηνπο· θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο λα ζέζνπλ ηέξκα ζηελ 

απζαίξεηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε κεηαλαζηψλ·  

Κιηκαηηθή αιιαγή θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα  

25. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ζην πιαίζην ηεο 

ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ε 

νπνία θαιχπηεη ηελ πξνζαξκνγή, ηνλ κεηξηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ· επηκέλεη φηη ην δήηεκα ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο· θαιεί κεη’ επηηάζεσο φια ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

ζπκθσλία, λα ζεζπίζνπλ επείγνληα θαη θηιφδνμα κέηξα κεηξηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο, 

ελζσκαηψλνληαο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο·  

26. ππελζπκίδεη φηη ν δπζκελήο αληίθηππνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αληηπξνζσπεχεη κηα 

άκεζε θαη δπλεηηθά κε αληηζηξέςηκε παγθφζκηα απεηιή γηα ηελ πιήξε άζθεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, θαη φηη ν αληίθηππφο απηφο ζηηο εππαζείο νκάδεο, πνπ ήδε 

βξίζθνληαη ζε επηζθαιή ζέζε απφ πιεπξάο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, είλαη αηζζεηφο· 

παξαηεξεί κε αλεζπρία φηη ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε ην θιίκα, φπσο ε άλνδνο ηεο 

ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ θαη νη αθξαίεο κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ 

μεξαζίεο θαη πιεκκχξεο, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο απψιεηεο 

δσψλ, ζε κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ θαη ζε ειιείςεηο ηξνθήο θαη λεξνχ·  

27. θαιεί ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα εμεηάζεη ηηο λνκηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «θιηκαηηθφο πξφζθπγαο», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδερφκελνπ νξηζκνχ ηνπ 

ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή θάπνηαο λνκηθψο δεζκεπηηθήο δηεζλνχο ζπκθσλίαο·  

Δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ  

28. ραηξεηίδεη ην πξφζθαην ςήθηζκα 2242 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, ην νπνίν αλάγεη ηηο γπλαίθεο ζε θεληξηθή 

ζπληζηψζα φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εμηξεκηζηηθή βία, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα· επαηλεί ηα πνξίζκαηα ηεο παγθφζκηαο 

κειέηεο ησλ ΖΔ ζρεηηθά κε ην ςήθηζκα 1325 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΖΔ γηα 

ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, πνπ ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ εγεηηθνχ 

ξφινπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο, θαη αλαθέξεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο έρεη βειηηψζεη ηελ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, έρεη εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ, 

έρεη ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ θαη έρεη βνεζήζεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εμηξεκηζηηθήο βίαο·  

29. εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, κεηά ηελ εκθάληζε βίαησλ 

εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ φπσο ην Daesh ζηε πξία θαη ην Ηξάθ θαη ε Boko Haram ζηε 
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Γπηηθή Αθξηθή, ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ έρεη πξνζιάβεη κηα λέα δηάζηαζε, πην 

ηξνκαθηηθή απφ πνηέ άιινηε, δεδνκέλνπ φηη ε ζεμνπαιηθή βία έρεη θαηαζηεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ζηφρσλ, ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ πεγψλ εζφδσλ απηψλ ησλ 

εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ, αληηπξνζσπεχεη δε κηα θαίξηα λέα πξφθιεζε γηα ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα· θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ λα εληείλνπλ ηελ 

πξνζήισζή ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απερζψλ απηψλ εγθιεκάησλ θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθψλ, ψζηε απηέο λα επηηεπρζεί δηθαηνζχλε, 

επαλφξζσζε θαη ππνζηήξημε·  

30. ζεσξεί φηη έλαο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμηξεκηζηηθήο βίαο είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, κε αληηκεηψπηζε ησλ ππνθείκελσλ 

αληζνηήησλ αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ εππαζείο ηηο γπλαίθεο 

θαη ηα θνξίηζηα ζε πεξηφδνπο ζπγθξνχζεσλ· θαιεί ηνλ ΟΖΔ θαη φια ηα θξάηε κέιε ηνπ 

λα ιάβνπλ απηά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, ηελ 

νπζηαζηηθή ηνπο έληαμε ζηελ πξφιεςε θαη δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία εηξελεπηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο, απμάλνληαο 

ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ, κεηαμχ άιισλ ζε 

εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή φξγαλα θαη κεραληζκνχο· 

Δηθαηώκαηα ηωλ παηδηώλ 

31. ππελζπκίδεη φηη ε ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία εγθξίζεθε ην 1989 

θαη απνηειεί ηελ επξχηεξα θπξσκέλε δηεζλή ζπλζήθε ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νξίδεη κηα ζεηξά δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην παηρλίδη, θαζψο θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε βία θαη ηηο δηαθξίζεηο, θαζψο 

θαη ην δηθαίσκα λα αθνχγνληαη νη απφςεηο ηνπ· θαιεί φινπο ηνπο ππνγξάθνληεο απηήο 

ηεο ζπλζήθεο λα ηηκήζνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο·  

32. ραηξεηίδεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παγθφζκηα κειέηε πνπ ζα δξνκνινγεζεί απφ ηνλ 

ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζεί, κέζσ παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πινπνηνχληαη επί ηφπνπ νη δηεζλείο λφκνη θαη ηα 

πξφηππα, θαη λα αμηνινγεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ θξαηψλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο· παξνηξχλεη φια ηα θξάηε λα 

ππνζηεξίμνπλ απηή ηε κειέηε θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά·  

Δηθαηώκαηα ηωλ ΛΟΑΔΜ 

33. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ εκκνλή κεξνιεπηηθψλ λφκσλ θαη πξαθηηθψλ θαζψο 

θαη βηαηνπξαγηψλ εηο βάξνο αηφκσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο κε βάζε ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο· ελζαξξχλεη ηε ζηελή παξαθνινχζεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ ΛΟΑΓΜ ζε ρψξεο νη νπνίεο πξφζθαηα ζέζπηζαλ λφκνπο 

αληη-ΛΟΑΓΜ, νη νπνίνη απεηινχλ ηε δσή ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ· εθθξάδεη ηε 

βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηνπο ιεγφκελνπο λφκνπο «θαηά ηεο πξνπαγάλδαο» νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, θαη ηζρχνπλ επίζεο ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ·  

34. επαλαβεβαηψλεη ηε ζηήξημή ηνπ ζην ζπλερηδφκελν έξγν ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο άζθεζεο φισλ 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ηα άηνκα ΛΟΑΓΜ, ηδίσο κέζσ δειψζεσλ, 
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εθζέζεσλ θαη κε ηε λέα εθζηξαηεία κε ζέκα «Διεπζεξία θαη ηζφηεηα»· ελζαξξχλεη ηνλ 

Ύπαην Αξκνζηή λα ζπλερίζεη ην έξγν ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ κεξνιεπηηθψλ λφκσλ 

θαη πξαθηηθψλ· 

Με επαλδξωκέλα αεξνζθάθε θαη απηόλνκα όπια  

35. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ην πκβνχιην ηεο ΔΔ γηα ηελ εθπφλεζε θνηλήο 

ζέζεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπιηζκέλσλ κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ, κε ηελ 

νπνία ζα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, θαη ζα εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ην λνκηθφ 

πιαίζην, ε αλαινγηθφηεηα, ε ινγνδνζία, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ε δηαθάλεηα· 

παξνηξχλεη εθ λένπ ηελ ΔΔ λα απαγνξεχζεη ηελ παξαγσγή, ηελ αλάπηπμε, θαη ηε ρξήζε 

πιήξσο απηφλνκσλ φπισλ, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηζέζεσλ 

ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε· επηκέλεη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη λα 

απνηεινχλ κέξνο φισλ ησλ δηαιφγσλ πνπ δηεμάγνληαη κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·  

Ελζωκάηωζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΕΕ  

36. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα θαη ην αδηαίξεην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ Δμσηεξηθή Γξάζε ηεο 

Έλσζεο· 

37. θαιεί ηελ ΔΔ λα πηνζεηήζεη κηα βαζηδφκελε ζηα δηθαηψκαηα πξνζέγγηζε θαη λα 

ελζσκαηψζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ, ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο, θαζψο 

θαη ζηελ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο· ηνλίδεη επίζεο φηη ε πνιηηηθή 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα αλάκεζα ζηελ 

εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε ΔΔ·  

Πξνηεξαηόηεηεο ηεο ΕΕ ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ρώξεο  

Λεπθνξωζία 

38. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηνπο ζπλερηδφκελνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο, 

θαηαδηθάδεη ηελ παξελφριεζε ησλ αλεμάξηεησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαη ηηο δηψμεηο θαη θξαηήζεηο αθηηβηζηψλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη επηθξηηψλ κε ραιθεπκέλεο θαηεγνξίεο· θαηαδηθάδεη ηελ 

ζπλερηδφκελε ρξήζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο· δεηεί ηελ αλαλέσζε ηεο εληνιήο ηνπ εηδηθνχ 

εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε Λεπθνξσζία 

θαηά ηελ 32ε ζχλνδν ηνπ πκβνπιίνπ, θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα ζπλεξγαζηεί 

πιήξσο κε ηνλ Δηδηθφ Δηζεγεηή, θαη λα δεζκεπηεί ζηε δξνκνιφγεζε ησλ, απφ θαηξφ 

αλακελφκελσλ, κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή θαη 

άιισλ κεραληζκψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 
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Οπθξαλία 

39. εθθξάδεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο επηζέζεηο αδηαθξίησο ζε κε 

ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο, ηηο ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο ζε ζρνιεία θαη ηε ρξήζε ησλ 

ζρνιείσλ γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη απφ ηα δχν κέξε· θαηαδηθάδεη ηηο 

ζπλερηδφκελεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

ζχγθξνπζεο, θαη ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ απνζηνιή παξαθνινχζεζεο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ θαη ηελ εηδηθή απνζηνιή παξαθνινχζεζεο ηνπ ΟΑΔ ζηελ 

Οπθξαλία· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Οπθξαλίαο λα ιάβεη κέηξα γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 

παξάδνζε νξηζκέλσλ ηχπσλ θαξκάθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεξαπείαο 

ππνθαηάζηαζεο νπηνεηδψλ (OST), λα λα βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ηα κέζα 

πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηα θξαηηθά επηδφκαηα γηα φζνπο εθηνπίζηεθαλ απφ 

ηηο ζπγθξνχζεηο, λα θαηαξγήζεη ηε λνκνζεζία πνπ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηηο έλνπιεο 

νκάδεο ηφζν ζηελ ππφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν πεξηνρή φζν θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ 

θξαηνχληαη απφ ηνπο αληάξηεο, θαζψο θαη λα επηθπξψζεη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο 

θαη λα εληαρζεί ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην σο πιήξεο κέινο· θαιεί ηα θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ λα ππνζηεξίμνπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε επίπεδν ΟΖΔ γηα λα 

θαηαπνιεκεζεί ε αηηκσξεζία θαη γηα λα δηελεξγεζνχλ ακεξφιεπηεο έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηα βίαηα επεηζφδηα θαη ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θαηαζηνιή ησλ δηαδειψζεσλ ηεο Πιαηείαο Αλεμαξηεζίαο (Maidan) θαη ζρεηηθά 

κε ηελ πηζαλή ρξήζε ππξνκαρηθψλ δηαζπνξάο απφ θηινθπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη 

ππνζηεξηδφκελνπο απφ ηε Ρσζία καρεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλνπιεο ζχγθξνπζεο 

ζηελ αλαηνιηθή Οπθξαλία, θαζψο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ Κξηκαία θαη άιιεο παξαβηάζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλνπιε ζχξξαμε ζηελ αλαηνιηθή Οπθξαλία· 

Αδεξκπαϊηδάλ 

40. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ θνηλή δήισζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Αδεξκπατηδάλ πνπ δηαηππψζεθε θαηά ηελ 29ε ζχλνδν 

ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, αιιά εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα 

ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ δελ ππνζηήξημαλ ηελ ελ ιφγσ θνηλή 

δήισζε· θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηα άιια κέιε ηνπ πκβνπιίνπ λα 

παξαθνινπζνχλ εθ ηνπ ζχλεγγπο ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην 

Αδεξκπατηδάλ θαη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ έγθξηζε ελφο ςεθίζκαηνο πνπ απεπζχλεη 

έθθιεζε γηα ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ησλ πνιηηηθψλ αθηηβηζηψλ θαη κειψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαη ζπληαθηψλ ηζηνινγίσλ (bloggers) πνπ έρνπλ ζπιιεθζεί ή 

θξαηνχληαη κε βάζε πνιηηηθά ππνθηλνχκελεο θαηεγνξίεο, ηελ πιήξε δηεξεχλεζε ησλ 

θαηαγγειηψλ γηα βαζαληζηήξηα θαηά ηελ θξάηεζή ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ησλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ αδηθαηνιφγεηα ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ 

ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζην Αδεξκπατηδάλ· 

Οπδκπεθηζηάλ 

41. παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο 

ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηε δεκηνπξγία 
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εηδηθνχ κεραληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Οπδκπεθηζηάλ πνπ ζα δηαζθαιίζεη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΟΖΔ, ηελ ππεχζπλε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηε δηεμαγσγή 

ζπδεηήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Οπδκπεθηζηάλ, θαη λα εμεηάζνπλ ην ηζηνξηθφ 

έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ κε ηνπο κεραληζκνχο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηε ζπλερηδφκελε θξάηεζε κεγάινπ αξηζκνχ 

πνιηηηθψλ αληηπάισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηνπο ζπλερηδφκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, 

ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ηε ζπλερηδφκελε 

χπαξμε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο· 

πξία 

42. παξνηξχλεη ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ λα δεηήζεη απφ ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΑΖΔ) λα αλαιάβεη θαηάιιειε δξάζε πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζεη φηη νη ππεχζπλνη γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαβηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ζπληζηνχλ εγθιήκαηα θαηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο θαη εγθιήκαηα πνιέκνπ, ζα θιεζνχλ λα ινγνδνηήζνπλ κέζσ, 

κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία, ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην· 

Υεκέλε 

43. εθθξάδεη κεγάιε αλεζπρία γηα ηε ζνβαξή θξίζε πνπ πιήηηεη ηε ρψξα απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 2014, νπφηε ζνβαξέο παξαβηάζεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ πνιέκνπ θαη 

θαηαπαηήζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δηαπξάρζεθαλ απφ ηνπο Υνχηηο θαη άιιεο 

έλνπιεο νκάδεο ηεο Τεκέλεο, θαη απφ ην Μάξηην ηνπ 2015, νπφηε ν ζπλαζπηζκφο ππφ 

ηε ανπδηθή Αξαβία έθαλε ην ίδην· ηδηαίηεξα θαηαδηθάδεη ηηο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη 

δπζαλάινγεο αεξνπνξηθέο επηδξνκέο πνπ πξαγκαηνπνίεζε απηφο ν ζπλαζπηζκφο, κε 

απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ πνιιψλ δεθάδσλ ακάρσλ θαη ηελ 

θαηαζηξνθή πνιιψλ ηδηνθηεζηψλ ησλ πνιηηψλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Ύπαηνο 

Αξκνζηήο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα αλακέλεηαη λα ππνβάιεη έθζεζε ζην 

πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Τεκέλε θαηά ηελ επφκελε ζχλνδφ ηνπ, ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2016, θαιεί ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη ηελ δηελέξγεηα ζην πκβνχιην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κηαο δηεζλνχο έξεπλαο πνπ ζα ηεθκεξηψζεη ηηο παξαβηάζεηο 

απφ φιεο ηηο πιεπξέο απφ ην επηέκβξην 2014· 

Μπαρξέηλ 

44. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην φηη δελ έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Μπαρξέηλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε 

θξάηεζε πνιιψλ αηφκσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, πνιηηηθψλ αθηηβηζηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ, γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηελ 

έιιεηςε ινγνδνζίαο γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη γηα 

βαζαληζηήξηα, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο ζην Μπαρξέηλ· θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα εμεηάζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Μπαρξέηλ ζην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

κέζα απφ κεκνλσκέλεο δειψζεηο, κηαο θνηλήο δήισζεο ή ελφο ςεθίζκαηνο, πνπ ζα 

θαιεί ην Μπαρξέηλ λα πξνβεί ζηελ άκεζε θαη άλεπ φξσλ απειεπζέξσζε φισλ ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πνιηηηθψλ αθηηβηζηψλ θαη άιισλ αηφκσλ 
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πνπ θξαηνχληαη θαη θαηεγνξνχληαη γηα εηθαδφκελεο παξαβηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

δηθαηψκαηα ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ζηελ 

δηελέξγεηα ακεξφιεπηεο δηεξεχλεζεο φισλ ησλ θαηαγγειηψλ γηα βαζαληζηήξηα θαη 

θαθνκεηαρείξηζε, θαη ζηελ άκεζε δηεπθφιπλζε ηεο επίζθεςεο ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή 

γηα ηα βαζαληζηήξηα, θαη άιισλ κεραληζκψλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· 

θαιεί εθ λένπ ηελ ΔΔ λα αλαπηχμεη κηα ζπλεθηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ε ΔΔ θαη ε Δπηηξνπή κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηελ απειεπζέξσζε ησλ 

θπιαθηζκέλσλ αθηηβηζηψλ θαη ησλ αληηξξεζηψλ ζπλείδεζεο· 

Νόηην νπδάλ 

45. δεηεί απφ ην πκβνχιην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ λα ππνζηεξίμεη ηνλ δηνξηζκφ 

εηδηθνχ εηζεγεηή γηα ην Νφηην νπδάλ, ε εληνιή ηνπ νπνίνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε δεκνζίεπζε εθζέζεσλ ζρεηηθά κε παξαβηάζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζηξαηνιφγεζεο θαη ρξεζηκνπνίεζεο αλήιηθσλ ζηξαηησηψλ θαη 

ηεο ζηξαηησηηθήο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ γηα ηελ 

επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο ινγνδνζίαο· 

Λαϊθή Δεκνθξαηία ηεο Κνξέαο (ΛΔΚ) 

46. ραηξεηίδεη ην ςήθηζκα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν 

θαηαδηθάδεη ηηο «καθξνρξφληεο, ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο, επξείεο θαη θαηάθσξεο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ» ζηε ΛΓΚ, θαη ελζαξξχλεη ην πκβνχιην 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ινγνδνζίαο, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο εμέηαζεο ελδερφκελεο παξαπνκπήο ηεο θαηάζηαζεο ζηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην, δεηεί δε απφ ην πκβνχιην 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ λα επαλαιάβεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα ινγνδνζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ επζχλνληαη γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, κε 

βάζε πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζην πςειφηεξν επίπεδν ηνπ θξάηνπο εδψ θαη 

δεθαεηίεο· 

Χώξεο πνπ ππόθεηληαη ζε Καζνιηθή Πεξηνδηθή Εμέηαζε (UPR)  

Γεωξγία 

47. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεσξγίαο ζην ΑΓΖΔ θαη ηελ πξφζθαηε ΚΠΔ ζρεηηθά κε 

ηε Γεσξγία· παξαηεξεί ηηο νπζηαζηηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε θάπνηα πξφνδν θαη ζε βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηελ Δηζαγγειία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο, 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ· ζεκεηψλεη, σζηφζν, 

φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαθνκεηαρείξηζε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ πξνθπιάθηζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ, ηε ινγνδνζία γηα ηηο 

θαηαρξήζεηο εμνπζίαο ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηηο έξεπλεο γηα θαηαρξήζεηο 

απφ θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο ζην παξειζφλ, θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ· εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο παξαηεξεηψλ ζηηο θαηερφκελεο 

πεξηνρέο ηεο Ακπραδίαο θαη ηνπ Σζθηλβάιη/Νφηηαο Οζεηίαο, φπνπ νη παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ παξακέλνπλ εθηεηακέλεο· θαη θαιεί ηε γεσξγηαλή θπβέξλεζε 

λα ιάβεη ηα δένληα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην επφκελν βήκα κε βάζε 
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ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ΚΠΔ·  

Λίβαλνο  

48. ζπγραίξεη ηνλ Λίβαλν γηα ηελ πνιηηηθή αλνηθηψλ ζπλφξσλ θαη ππνδνρήο πνπ αθνινπζεί 

επί έηε απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ Παιαηζηίλε, ην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη θαιεί 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά 

κε ηηο ιηβαληθέο αξρέο ψζηε λα βνεζήζεη ηε ρψξα ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν· ζην πιαίζην απηφ, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία 

ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ εηθαδφκελν κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ παηδηθψλ θαη/ή 

αλαγθαζηηθψλ γάκσλ κεηαμχ ησλ ζχξσλ πξνζθχγσλ· ελζαξξχλεη ηε ιηβαληθή 

θπβέξλεζε λα εμεηάζεη κηα κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ είζνδν θαη ηε 

δηακνλή ζην Λίβαλν, θαζψο θαη ηελ έμνδν απφ ηε ρψξα, ε νπνία δελ θάλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ αηηνχλησλ άζπιν θαη πξνζθχγσλ αθελφο θαη κεηαλαζηψλ αθεηέξνπ· 

ππνζηεξίδεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο ησλ ΖΔ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ εξγαδφκελσλ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηά ηνπο, βάζεη ηεο χκβαζεο CEDAW, ηελ νπνία έρεη ππνγξάςεη ν Λίβαλνο· 

ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε λα θαηαξγεζεί ην «ζχζηεκα Kafala» θαη λα εμαζθαιηζηεί 

ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ εξγαδφκελσλ ζηελ 

δηθαηνζχλε, κεηαμχ άιισλ κε εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηακνλή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ηνπο·  

Μαπξηηαλία 

49. επηζεκαίλεη φηη παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε θπβέξλεζε ηεο Μαπξηηαλίαο 

φζνλ αθνξά ηα κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ δνπιείαο θαη ζπλαθψλ 

πξαθηηθψλ, ε έιιεηςε νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ ζπλέρηζε ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ· δεηεί απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο λα πηνζεηήζνπλ έλαλ λφκν θαηά ηεο 

δνπιείαο, λα δξνκνινγήζνπλ, ζε εζληθή θιίκαθα, ηελ ζπζηεκαηηθή θαη ηαθηηθή 

ζπιινγή θαη θαηάξηηζε δεδνκέλσλ γηα θάζε κνξθή δνπιείαο, θαη λα πξνβνχλ ζε 

δηεμνδηθή κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο θχζεο ηεο δνπιείαο, βάζεη ηεθκεξίσλ, κε ζηφρν 

ηελ εμάιεηςε ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο·  

50. παξνηξχλεη ηηο αξρέο ηεο Μαπξηηαλίαο λα επηηξέςνπλ ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη ε ίδηα ε εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Μαπξηηαλίαο· απεπζχλεη επίζεο 

έθθιεζε γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane θαη Djiby Sow, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ εηξεληθή εθζηξαηεία ηνπο θαηά ηεο 

ζπλερηδφκελεο δνπιείαο, ρσξίο ηνλ θφβν παξελφριεζεο ή εθθνβηζκνχ·  

Μηαλκάξ 

51. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο πινπξαιηζηηθέο εθινγέο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο 

8 Ννεκβξίνπ 2015 θαη πνπ απνηεινχλ νξφζεκν ζηελ πνξεία ηεο ρψξαο πξνο ηελ 

δεκνθξαηία· παξακέλεη, σζηφζν, αλήζπρν γηα ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ησλ εθινγψλ 

απηψλ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ην 25% ησλ εδξψλ ζην Κνηλνβνχιην πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο· αλαγλσξίδεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζζεί 

κέρξη ζήκεξα ζε φ,ηη αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ππνγξακκίδνληαο παξάιιεια 

θαη νξηζκέλα ελαπνκέλνληα ζέκαηα πνπ ζπληζηνχλ αληηθείκελα αλεζπρίαο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο ειεπζεξίαο ηεο 

έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο·  

52. θαηαδηθάδεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ Rohingya, νη νπνίεο νμχλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ε θνηλφηεηα απηή ζηεξείηαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο, θαη απφ ηελ άλνδν ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ελαληίνλ ησλ κε Βνπδηζηψλ· δεηεί ηελ πιήξε, δηαθαλή θαη αλεμάξηεηε έξεπλα 

φισλ ησλ αλαθνξψλ γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ ησλ 

Rohingya θαη ζεσξεί φηη νη ηέζζεξηο λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην Κνηλνβνχιην ην 

2015 θαη απνβιέπνπλ ζηελ «πξνζηαζία ηεο θπιήο θαη ηεο ζξεζθείαο», εηζάγνπλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν· επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ λα 

επηηξαπεί ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(OHCHR) λα εγθαηαζηήζεη γξαθείν ζηελ ρψξα· επηκέλεη ζηελ αλάγθε λα εθπνλεζεί 

πιήξεο αμηνιφγεζε ηνπ αληηθηχπνπ ζηελ αεηθνξία, πξηλ νινθιεξσζνχλ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επελδπηηθή ζπκθσλία ΔΔ-Μηαλκάξ· 

Νεπάι  

53. ραηξεηίδεη ηε ζέζε ζε ηζρχ, ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2015, ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ηνπ 

Νεπάι, ην νπνίν ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηε κειινληηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο· εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη ζα ιεθζνχλ ππφςε ζην εγγχο 

κέιινλ νη ηειεπηαίεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ησλ 

κεηνλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Dalits, θαη ηνπο λφκνπο πεξί ηζαγέλεηαο· 

εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα ηε γεληθεπκέλε έιιεηςε ηεο ππνρξέσζεο 

ινγνδνζίαο φζνλ αθνξά ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηέπξαμαλ 

ακθφηεξα ηα κέξε θαηά ηνλ εκθχιην πφιεκν, παξά ηελ πηνζέηεζε, ηνλ Μάην 2014, ηνπ 

λφκνπ πεξί αιήζεηαο, ζπκθηιίσζεο θαη εμαθαλίζεσλ· πξνηξέπεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Νεπάι λα πξνζρσξήζεη ζηελ Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ αηφκσλ 

απφ ηηο εμαλαγθαζηηθέο εμαθαλίζεηο· θαηαδηθάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί 

ζηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ησλ ζηβεηηαλψλ πξνζθχγσλ· δεηεί επηκφλσο απφ ηελ Ηλδία 

λα άξεη ηνλ αλεπίζεκν απνθιεηζκφ πνπ έρεη επηβάιεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ Νεπάι, ν 

νπνίνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ Απξηιίνπ 2015 πξνθαιεί 

αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη θέξλεη ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην αθφκα Νεπαιέδνπο ζε αδηέμνδν 

θηψρεηαο· 

Οκάλ 

 ζπγραίξεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Οκάλ γηα ηελ ζχζηαζε ηεο εζληθήο επηηξνπήο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξφζθιεζε πνπ επέηξεςε ηελ ηζηνξηθή επίζθεςε ηνπ 

Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο, ηνλ 

επηέκβξην 2014· εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη ηα επνηθνδνκεηηθά απηά βήκαηα ζα 

νδεγήζνπλ ζε κηα πην έληνλε δέζκεπζε ηνπ Οκάλ, ζην πιεπξφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

ΟΖΔ θαη ησλ αλεμαξηήησλ νξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

ελζαξξχλεη ην Οκάλ λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηάιπζε απηνχ πνπ ν 

Δηδηθφο Δηζεγεηήο ηνπ ΟΖΔ πεξηέγξαςε σο έλα δηάρπην θιίκα θφβνπ θαη εθθνβηζκνχ 

ζηελ ρψξα, δειψλνληαο φηη νη πνιίηεο «θνβνχληαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα 

κηιήζνπλ, λα ηειεθσλεζνχλ κεηαμχ ηνπο ή λα ζπλαληεζνχλ»· εμαθνινπζεί λα εθθξάδεη 

αλεζπρία, θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ 

απαγφξεπζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ηνλ λέν λφκν πεξί ηζαγέλεηαο, πνπ 

εγθξίζεθε ηνλ Αχγνπζην 2014, ν νπνίνο νξίδεη φηη ζα είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο 
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ηζαγέλεηαο ησλ πνιηηψλ πνπ πξνζρσξνχλ ζε νκάδεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη επηδήκηεο γηα 

ηα εζληθά ζπκθέξνληα· θαιεί ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα 

πξνζθέξνπλ ηελ ηερληθή θαη λνκηθή αξσγή πνπ ρξεηάδεηαη ην Οκάλ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο θαη επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ·  

Ρνπάληα 

55. εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηελ Ρνπάληα, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ειεπζεξίαο 

ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη, ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ γηα 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ηηο αδέζκεπηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα επλνεί ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ δηθαζηηθνχ ηνκέα· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Ρνπάληα λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ δεκνθξαηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα δξνπλ ειεχζεξα φιεο 

νη ζπληζηακέλεο ηεο θνηλσλίαο·  

56. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή ηνπ ζπληάγκαηνο ε νπνία 

απνβιέπεη ζην λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν λα ζέζεη γηα ηξίηε 

θνξά ππνςεθηφηεηα ζηηο εθινγέο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Ρνπάληα λα ηεξήζεη ηνλ 

Αθξηθαληθφ Υάξηε γηα ηε Γεκνθξαηία, ηηο Δθινγέο θαη ηελ Γηαθπβέξλεζε, ην άξζξν 5 

ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεη φηη ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, ηδίσο ηεο ζπληαγκαηηθήο 

κεηαβίβαζεο ηεο εμνπζίαο, ελψ ην άξζξν 23 αλαθέξεη φηη θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πληάγκαηνο, ε νπνία αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο ελαιιαγήο είλαη 

παξάλνκε·  

° 

° ° 

57. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ηνλ Δηδηθφ Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα 

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Πξφεδξν ηεο 

69εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Ύπαην Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. 


